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Paar võimalikku k ePenteesijuhtu: 
kohkuma ja rõhk

IrIs MetsMägI

annotatsioon. Artiklis esitatakse lühike ülevaade analoogiamuutusega seotud 
epenteetilise klusiili (peamiselt k) esinemisjuhtudest eesti keeles, nt sõnades 
 vihkama, toht, kuusk, salgama, möirgama. Pikemalt analüüsitakse kaht k 
epenteesijuhtu.Refleksiivverbkohkuma on sekundaarne tugevaastmeline moodus-
tis kausatiivtuletise kohutama (< kohu-) kõrvale, mille algselt astmevahelduseta 
tüveontõlgendatudnõrgaastmelisena.Substantiivisrõhk on sekundaarne astme-
vahelduslik tüvi, sestvarasemat tüvekujuesindabastmevahelduslikuhääliku
ühenditaverbrõhuma, mille etümoloogiline vaste on nt sm rouhia ’purustada, 
peenestada jne’.

võtmesõnad: eesti keel, eesti murded, leksikoloogia, etümoloogia

1. epentees eesti keeles

Eestikeelesvõibleidamitmeidsõnu,missisaldavadmitteetümoloogilisi
ehk epenteetilisi klusiile. Võrdlemisi tüüpiline on epenteetilise klusiili 
lisamine sellisele üksikkonsonandile, mis astmevahelduslike sõnade puhul 
esindablaadivahelduslikukonsonantühendinõrkaastet,niiettekibsekun-
daarnelaadivahelduslikkonsonantühend.Teisitiöeldes,leidubsõnu/tüve-
sid, milles esinevad sekundaarsed astmevahelduslikud konsonantühendid 
hk : h, ht : h, sk : s, lg : g, rg : g ehk mis on muganenud astmevahelduslike 
sõnadega.Tegemistonanaloogiamuutusega,midavõibnimetadaproport-
sionaalanaloogiaks (mõiste kohta nt Prillop jt 2020: 51).1 Muu hulgas on 
niisugune klusiili epentees üks laensõnade mugandamise viis.

Järgnevaltontoodudmõnednäited.

1 Mitteetümoloogilise k ulatuslikule esinemisele eesti keeles onmu tähelepanu
juhtinudkolleegLembitVaba.Sellestnendingustolensaanudartikliidee.
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-h- + k > hk : h

vihkama : vihata, vrd vdj sm vihata, prs sg1 vihaan jt lms vasted, samuti 
ee mrd (Khk Vll Muh tõs Khn HJn KuuK) vihama (VMs); sõna on kas 
läänemeresoometuletissõnastviha või eraldi indoiraani laen (vt nt eeW: 
3810;SSA3:436;EES:601).

ihkama : ihata, < iha(EEW:490;EES:89),vrdkasmvanakirjakeele
iha ’rõõmus, hea (meel)’, iha-na ’tore’, vdj iha-la ’ilus, kaunis’ jt (vt nt 
SSA1:220;EES:89).

pihk : pihu,vrdmrd(eRMärJuuHJnKuuKAmbKoeViKI)pihu (eMs). 
Näideerinebeelmistestsellepoolest,etsõnaonkujunenudläbimitme
muundumisastme, ka pole hsiinetümoloogiline,vaidsiirdehäälik:pihu < 
*piho < *pio(EEW:2014),vrdrööpvariantpeo, mrd ka pio, piu, peu jne 
(eMs), lv pi’u(v), vdj sm krj pivo, is pijo jt (vtntSSA2:380;EES:362).

sahk : saha, < vanavene soha’vai,kaigas,ader’(vtntBlokland2009:
246‒247;EES:456).

-h- + t > ht : h

toht : tohu, vrd mrd tohi, toho, tooh (VMs), tohi : tohu, toho : toho, tuhi 
(Wiedemann1973[1893]:1166),vdjtoho, sm krj tuohi, is toohi jt, sõna 
onbaltilaen(vtntEEW:3200;SSA3:328;EES:534–535).

-s- + k > sk : s

kuusk : kuuse, vrd lõunaeesti (t V) kuuś : kuuse, kuusõ (eMs; Wiedemann 
1973[1893]:425),vdjsmiskuusi jt (vt nt eeW: 1077–1078; ssA 1: 
460;EES:198).

oskama : osata, vrd ee mrd (sa Muh rei Khn) osama, da-inf osada (eMs; 
Wiedemann1973[1893]:720),vdjõzata, prs sg1 õsaan, sm osata, prs 
sg1 osaanjt,tõenäoliseltläänemeresoometuletissõnastosa (vt nt eeW: 
1850–1851;SSA2:273;EES:339–340).

heiskama : heisata, vrd mrd heisama, da-inf heisata(Wiedemann1973
[1893]:91),<saksaheißen’heiskama,ülestõmbama’(vtntEEW:317;
EES:73).

viisk : viisu, vrd mrd viis : viisa, viiso(Wiedemann1973[1893]:1381;
VMS),<lätivīze, vīza’viisk’(vtntEEW:3833;EES:604).

-l- + g > lg : l

salgama : salata, vrd sm salata, prs sg1 salaan ’salajas hoida; salata, 
varjata’, krj salata ’peidus hoida, varjata’, tuletis tüvest sala (vt nt eeW: 
2683;EES457).
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ulguma : uluda, vrd rööpvariant uluma, lv u’llõ, vdj sm is ulvoa jt (vt nt 
EEW:3547;SSA3:371;EES:577–578).

hiilgama : hiilata, vrd mrd `iilama, da-inf (Mus rei) iilada, (Hi) iilata, 
(Plv Vas) `(h)iilama, da-inf hiiladaˀ, (RäpSe) `hiilämä, tähenduska
’vaevaliselt põlema, hõõguma’ (eMs), hiilama, da-inf hiilata, hiilada 
(Wiedemann1973[1893]:133),tuletisläänemeresoometüvest*hīli, vrd 
vdj sm is krj hiili’süsi’(vtntEEW:342–343;EES:75).

-r- + g > rg : r

möirgama : möirata, vrd mrd (s Khn PJg Kei rõu) `möirama, da-
inf möirata, (Var tõs Juu ran) `möirämä, da-inf möirätä, mööŕätä, 
(VNg Vai) `möüräma, da-inf `möüräda, (Kuu Lüg) `möürämä, da-inf 
`möürädä,(Se)prssg3möüräss (eMs), sm möyrytä, prs sg1 möyryän, 
mrd möyrätä ’möirata; müriseda, müristada; kohiseda’, krj möyrytä 
’kobrutada,mässata;materdada; vihane olla’ (vt nt EEW: 1630; 
EES:298).

eespool kirjeldatud epenteesijuhtumid on murdeainese ning sugulaskeelte 
vastete põhjal võrdlemisi kergesti hoomatavad.Leidub aga selliseidki
sõnu,kusallesdetailsemetümoloogilineanalüüslubabjäreldadaklusiili
epenteesi.Alljärgnevaltanalüüsinpaarisellistjuhtumit.

2. kohkuma

Verbkohkuma tähendabeestikeeles ’äkkihirmu tundma,kartmahak-
kama’ (EKIÜS), ’ehmuma’ (EMS), 19. sajandi keeles ’zusammen
fahren(vorSchreck),erschrecken,ängstlichsein,sichfürchten’[’ehma-
tusest võpatama, ehmuma, kartlik olema, kartma’] (Wiedemann1973
[1893]:322).Sõnaonüldlevinudpõhjaeestimurdealal,mõnevõrraon
teateidkalõunaeestimurdealalt:(uus,harv)M,TLäSanHarRõuPlv,
registreeritud on ka variandid kohkoma ja kohkma (eMs). teadaolevail 
andmeil on sõna esimest korda kirja pandud Heinrich gösekeni gram-
matika sõnaraamatuosas: entsetzenund zurück springen [’ehmuma ja
tagasihüppama’]kockoma (Göseken1660:174),[Pferd]dasscheuist
undfletig[’[hobune]kesonkartlik/peru’]kochkub(321;näitedesitatud
Kingisepp jt 2010: 420 järgi).Esimene tekst, kus sõna on kasutatud,
leidub1721.ailmunudperikoobiraamatus„KeikEwangeliummidning
EpistlidkoggonaAastaläbbi“,miskuulubkirikukäsiraamatusse„Eesti
MaRahwaKoddojaKirkoRamat“:..sinno südda kohkub ning saab 
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röömsaks .. (Js 60:5), Ja temma ütles neile: mis teie kohkute ..(Lk24:38) 
(ePAK).

Sõnaleonpüütud leidavasteid sugulaskeeltes. JuliusMark (1927:
163–164)onpakkunudverbisugulaskeeltevasteteksliiviko’ggõ ’karta’, 
soome (Lönnrot) kohka’oro,dåsighet’[’rahutus,unisus/jõuetus’],kohkata 
’stökaaforo,haoroligt’ [’ärevusestsagida, rahutuolla’],kohkaantua, 
kohkautua’bliorolig,förbryllad,dåsigl.sömnlös’[’rahutuks,hämmas-
tunuks,uniseks/jõuetuks,unetuksmuutuda’]jaudmurdiki̮škal- ’kartma, 
ehmuma’.SedaetümoloogiatkordabAloRaun(1982:44).JuliusMägiste
on pidanud kohkuma vasteksMargi esitatud soomeverbekohkata ja 
kohkautua,kuidonjätnudkõrvalepakutudliivijaudmurdivaste.Mägiste
järgiontegemistläänemeresoomeonomatopöaga,samasseseosessevõi-
vat kuuluda ka Wiedemanni sõnaraamatus registreeritud kohkama ’einen 
Lautvonsichgeben,verlautenlassen,zuwissengeben’[’häälttegema,
kuuldavalelaskma,teadaandma’](EEW:892).Liivitegusõnaongiõigus-
tatultkõrvalejäetud.KuiLauriKettunen(1938:143)onoletanud,etliivi
ko’ggõ(prssg3kogūb) on eesti kohkumaverbistlaenatud,siishiljaaegu
onSanteriJunttila(2018:233–234)osutanud,etliivisõnaonläänemere
soome *koke-tüve vaste, vrd sm kokea ’kogeda, tunda saada’ ja eesti 
saarte murde kogema’kartma’,misontähenduseltliiviverbigaidentne.
Udmurdivasteonjubateistekaugematesugulaskeeltevastetepuudumise
tõttuväheusutav.Kuidkasoomemurdesõnadekohkata’häärätä,touhottaa,
kuhkia;puhuajoutavia,höpsiä;tohista,kohista’[’askeldada,sekeldada,
ringikooserdada;loba,jamaajada;lärmilüüa,lõksutada’],kohkaantua 
’höpertyä,hermostua,mennäsekaisin’[’rumalusiteha,närviminna,segi
minna’],kohkia’kuhkia,häärätä,koluta,penkoa’[’kooserdada,askeldada,
tuhlata,tuhnida’],kohkailla’kuhkailla’[’kooserdada’],kohkaroita’hää-
rätä,kuhkia’[’askeldada,kooserdada’](SMS)seostamineeestisõnaga
kohkumaonsemantiliseltkaheldav.Näibküllusutav,etsoomekeeleson
teguonomatopoeetilisdeskriptiivsesõnaperega,millegavõibseostudaka
eesti murdesõna kohkama’häälttegemajne’,kuideiolepõhjustpidada
sõna kohkuma onomatopoeetiliseks.

teisiti on sõna kohkuma päritolu seletanudAndrusSaareste, kelle
arvatesonkõnealuneverb„analoogilisekga“jaseostubsõnadegakohu-
tama(niitähenduses ’paisutama,käärimavõivahutamaajama,käärima,
vahutama, paisuma’ kui ka ’ehmatama, peletama’), kohuma, kohe : koheda, 
kohevil, mrd koho ’vaht jne’, kohetus’veelsõtkumatutainas’.Verbialgne
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tähendusvõisolla’kerkima,tõusma’.(Saareste1924:157,272)Saareste
mõte,misseletabkohkumateketeestikeelesiseseeriarengupõhjal,väärib
lähematanalüüsi.

Läänemeresoome tüve *kohV- sisaldavate sõnade kohu ’vahutus, 
keemine,käärimine,mäslemine’(EKSS;vrdkohupiim), kohuma ’tasapisi, 
ajajooksulsuuremakskasvama’(EKIÜS),’(keedesvõikäärides)pai-
suma, kohevaks muutuma; murdma, tõusma (lainest); kergitama, tõstma; 
kerkima;käärideskokkuminema(piimast)’(EMS),kohe : koheda, kohev 
’suurte õhuvahedega, poore sisaldav, seetõttu kõrge, mahult suur’ (eKI 
ÜS),’hõredaltkohevilolev;helbeline,poorne,sõmerjas’(EMS), kohevil 
jpt kohta on murdeteateid üle eesti (eMs), detailsem levikuanalüüs ei ole 
siinkohalvajalik.Teistesläänemeresoomekeeltesesindavadsedatüvent
vdj kohota ’tõusta, kerkida’, sm kohota, prs sg1 kohoan ’tõusta, kerkida; 
kõrguda’,mrd ’vahutada, kobrutada’, iskohoda ’tõusta, kerkida’, krj 
kohota’tõusta,kerkida;paraneda;innustuda,ägestuda’(SKESII:205;
EEW:889–890;SSA1:382;EES:170).Tegusõnakohutama ’kohuma 
panema, kergitama’ (eKss), 1. ’kohuma panema’ a. ’kergitama; paisu-
tama;kohevakstegema’;b.’puhevile,kohevileajama’;fig’suurustama,
uhkustama’; c. ’hapupiima kuumutama (kohupiima, sõira tegemiseks)’; 
2. ’kohuma’a. ’üleskerkima;paisuma’;b. ’tursuma,paistetama,pun-
duma’; c. ’vahutama’; 3. ’terenduma, kangastuma’ (EMS) on kausa-
tiivne tuletis kohu- > kohu-ta- (algseltarvatavastimoodustatudverbist
*koho-δa- > *kohot-ta-).Selleltuletiselgionvasteidteistesläänemere-
soome keeltes: vdj kohottaa ’(üles) tõsta, kergitada, (üles) paisutada; tõsta 
(tuult), tekitada, üles ajada (villi) jne; (kuhugi) tõsta; kohendada (tuld); 
(magamast või lamamast) üles ajada’ (VKs); sm is kohottaa ’kergitada, 
tõsta’, krj kohottoa’kergitada,tõsta;kiita;ässitada,üleskihutada’(SSA
1:382).Siinjuuresontähelepanuväärne,etkuiEestimurretesseostuvad 
kohutamamitmesugused tähendusvarjundid paisu(ta)mise, kohevaks
muut(u)misega,siisselleverbiläänemeresoomevastetelonlisakslaiem
tähendus’(üles)tõstma,kergitama’.Illustreerigusedamõnedsõnaraama-
tutenäitelaused:vdjkohottõga õlki-kuvod latilõ ’tõstke õlekood laudile’ 
(VKs), sm (Kangas niemi) Se vähä kohotti sänkystä piätääsä ’ta kergitas 
natukevoodistpead’,(Nilsiä)onko ne kohottanna sitä hint̆too ’kas nad on 
tõstnud seda hinda?’ (sMs), krj (salmi) kohota šĺiäpp(y) iäre lat́t́iel ’tõsta 
mütspõrandaltära’(KKS).Harvemateljuhtudelonsõnalregistreeritud
ka nüanss,mismärgib kas konkreetsemalt kellegi üles, püsti, liikvele
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ajamist, nagu vdj kohota poigat söömää ’aja poisid üles sööma’ (VKs), 
või piltlikumaltmeelte vmsüleskihutamist, nagu krj (Suojärvi)viina 
mielen kohottoa’viinajabmeeledärevile’,(Säämäjärvi)riidoa kohottoa 
häi aivin’taässitabalatitüli’(KKS).

Eespoolkirjeldatudläänemeresoome*kohotta-tähendustepõhjaleinäi
sugugi võimatu, et eesti kohutama ’kedagi kartma panema, kelleski hirmu 
tekitama; sel viisil lahkuma sundima’ (eKI Üs), ’hirmutama, ehmatama; 
peletama,hirmutadesäraajama’(EMS)jakohutama ’kohuma panema, 
kergitama’kuuluvadetümoloogiliseltkokku,naguSaareste (1924:68,
157,272)onarvanud.Võiboletadasemantilistarengukäiku’paisutama,
kohevaks muutma, kergitama’ > ’kergitama, tõstma’ > ’üles, püsti, liik-
vele ajama või peletama’ > ’hirmutama, ehmatama’. ei tundu võimatu, 
et ka sõnal kohkuma on varem olnud (ehmumisest) liikvele mineku 
tähendusnüanss.SellelevõivadviidatajubaeespoolmainitudGösekeni
sõnaraamatu seletus ’ehmuma ja tagasi hüppama’ jne, vrd ka Wiedemanni 
sõnaraamatusesiletoodudtähendusnüanssi’ehmatusestvõpatama’,koh-
kuja hobune ’scheuesPferd’[’kartlik/peruhobune’](Wiedemann1973
[1893]:322).AndrusSaaresteonregistreerinudkohkuma kasutuse kohta 
Pärnumaapõhjaosas,HarjujaJärvamaalningVirumaalääneosasselgituse
„inimeneehmatab,agahobunekohkub“(EKMS1:466).

Kui kohkumavarasemtähendusonseotudehmumisestliikvelemine-
kuga,võibseeverbollasekundaarnemoodustis,nntagasituletissõnast
kohutama: algselt astmevahelduseta tüvest lähtuvat kausatiivtuletist
on tõlgendatudnõrgaastmelisena, selle kõrvale refleksiivse (passiivse)
tegusõna moodustamisel on loodud uus, hk : h vaheldusele vastav tugeva-
astmeline tüvevariant. Selline ümbertõlgendamine on loomulik, sest
astmevahelduslikest tüvedest moodustatud ta-kausatiivides on tuletus-
tüvi nõrgas astmes, urefleksiivides või passiivverbides aga tugevas
astmes (nt kandma : kannan > kanna-ta-ma, kand-u-ma). (u-tuletised on 
eesti keeles astmevahelduseta, nt kanduma : kandun, hoiduma : hoidun, 
v.a frekventatiivid, nt hõikuma : hõigun,vtEKGI:442.)Sekundaarne,
epenteetilist häälikut sisaldav tüvevariant ei ole siin kujunenudmitte
astmevahelduslike sõnade muutevormistiku analoogial, nagu enamasti, 
vaidjärgibastmevahelduslikesttüvedesttuletistemoodustamiselkehtivaid
reegleid. selliseid sekundaarseid, kausatiivtuletiste põhjal moodustatud 
urefleksiivevõipassiivverbe,missisaldavaduuttüvevarianti,võibeesti
keelesollateisigi.Näiteksvõiksselliselteelollamoodustatudtarduma 
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sõnast tarretama: tarretama on ilmne saksa laen (< sks starren ’kanges-
tuma,tarretuma,tarduma;päranisilmivahtima’,erstarren ’kangestuma, 
jäigastuma; tahkuma’) (Saareste 1924: 280;Wiget 1928: 270), sõnal
tarduma aga aktsepteeritavat etümoloogiat ei ole.

3. rõhk ja mrd rõhk(u)ma, rõuhkma ’rõhuma’

sõna rõhktähendabtänapäevaeestikeeles’mingilepinnale,pinnaühikule
levikusuuna poolest risti mõjuv jõud; millegi raskusest, kaalust põhjusta-
tudsurve,millelegirõhumine;teatudhäälikutetugevam,pingsamhääl-
daminesõnas;see,mistoobmidagiesilevõilasebväljapaista;millegi
esiletõstmine’(EKIÜS;vtkaEKSS).19.sajandikeelesonkirjapandud
tähendused’Druck,Last,Belästigung,Ungelegenheit;Accent,Accentzei-
chen,Nachdruck’[’surve,raskus,tülitamine,ebamugavus;rõhk(aktsent),
rõhumärk, rõhutamine’] (Wiedemann1973 [1893]: 981). Substantiivi
rõhkkõrvalesinebverbrõhuma ’suruma, vajutama; pressides, pingutades 
midagi tegema; midagi silmas pidama, millegagi eriti tegelema; kedagi alla 
suruma, ekspluateerima, oma ülemvõimu all hoidma, ahistama, vaevama, 
muserdama, masendama’ (eKss; vt ka eKI Üs); ’drücken, quetschen, 
drängen,niederdrücken,niederwerfen,niederschlagen,zerknicken,zer-
stossen’,fig. ’zerschlagen,zerknirschen’[’pressima,purukspigistama,
suruma, maha rõhuma, maha viskama, pikali lööma, katki murdma, 
purukstampima’,piltl’rusuma’](Wiedemann1973[1893]:981).Üldi-
seltonniisünkroonilisedkuikadiakroonilisedkäsitlusedseisukohal,et
rõhk ja rõhuma on samatüvelised sõnad, mis on omavahel konversiooni-
suhtes(Vare2012;EEW:2570).TeistsugusevõimalusegaarvestabEES
(440–441).Sünkroonilisestaspektistsisaldabrõhuma astmevaheldusliku 
tüve rõhk : rõhunõrgaastmelistvarianti.Jälgigemlähemaltnendesõnade
keeleajaloolist tausta.

Substantiivrõhk on murretes registreeritud siit-sealt üle kogu eesti: 
KuuVNgLügJõhJämKhkVllHääJuuRakIisKodPalPltKJnTrvHls
Krk Puh Nõo san Urv Krl (VMs). Lisaks kirjakeelega kokku langevale 
variandile rõhk : rõhu (Kuu röhk : röhü,JämKhkVllröhk : röhu) on kirja 
pandud variandid Vll röhu : röhu, Urv rõuhk, p rõuhku ja VNg p rohku 
(eMsUKA)2. Wiedemanni sõnaraamatus esitatakse variandid rõhu : rõhu 

2 OlensiinjajärgmiseslõiguskasutanudkaEestiKeeleInstituudispoolelioleva
„Eestimurretesõnaraamatu“mustandkäsikirja.
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(esikohal!), rõhk : rõhu ja rõu : rõu(Wiedemann1973[1893]:981,983).
Wiedemannieelsetestleksikograafilistestallikatestegavanastkirjakeelest
sõna teada ei ole. Praegustel andmetel on sõna rõhk kirjasõnas esimest 
korda kasutanudOttoWilhelmMasing „MarahwaNäddalaLehhes“
1822: .. et heal sénna kõhta langeb, kus sedda kriipsu, nähtakse ollewad, 
mis rõhhuks nimmetakse ..(Kingisepp2020:383).

tegusõna rõhuma koos variantidega rehuma, rõhk(u)ma, rõuhkma 
onregistreeritudenamvähemkõigismurrakutes(VMS).Detailsemalton
variantidelevikjärgmine:rõhumaesinebpeamiseltpõhjaeestimurretes(sh
Mar ris rõho-, sa Hi Noa ris röhu-,ReiKäiröho-, Hlj VNg Vai rohu-, 
Kuu Hlj VNg Vai rehu-), rõhkuma : rõhu- Juurus ning osas idamurde 
murrakutes (Iis trm Pal), rõhkma : rõhu- on tuntud lõunaeesti murretes 
(sh Hls rõhkme, Har rõhkmõ)ningnaabruses(KodKJnVil),diftongiline
rõuhkma ~ da-inf rõuhkuˀ on kirja pandud Võru murde idaosast (rõu Plv 
Vas se). Üksikutel juhtudel on ka mujalt kirja pandud hk-lisi muutevorme: 
Hlj[ta]rõhkus, Lüg rõhkuda, Jõh rõhkusid,JõeK[ta]rõhkes, äks rõhkusin. 
tarvastu murrakust on kirja pandud hv-ühendit sisaldavaid vorme: da-inf 
rõhva,prssg3rõhvabjt.(EMSUKA)KaWiedemann(1973[1893]:981)
esitabvariandidrõhuma, -un, -uda, rõhkuma (rõhun, rõhkuda), rõhkma.

Vanimad näited sõna rõhuma kasutuse kohta on georg Mülleri 
 jutlustest:

– .. Iumala Sana röhub ninck löb keicke tæma wæe maha .. (jutlus 
28.10.1603);

– .. eth Iumala S : keicke tæma Wæe [..] rußux röhub .. (jutlus 
17.8.1604);

– Sÿß on Iumal weel suhremb, ke [..] röhub nente wægki kogkonis 
maha .. (dateerimata jutlus 1606) (VAKK).

Ka teistes 17. sajandi tekstides on sõna kasutatud:
– .. kumb sinnu peeh lieb erra röhumas .. (JacobKohteni jutlus

1647)(VAKK);
– Temmä omminnolähätanu [..] erraröhotu Söamid süttitäma .. 

(Lk4:18,WastneTestament1686);
– Sedda erraröhotu Pillirooga ei sah temmä mitte katzikmurdma .. 

(Mt 12:20, Wastne testament 1686);
– Sesamma peab sinno Pä russuks katki röhhuma / ning sinna saad 

temma Kando röhhuma. (1Ms3:15,JohannFischerikatekismuse
1694.aväljaanne);
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– Üks hä / röhhotud / puddistud ja Kuhjapäga Mööt peab teie Rüppe 
annetama.(Lk6:38,„MaKeleKoddoningKirgoRamatu“1695.a
ilmunud perikoopide osa) (ePAK).

Vanim leksikograafiline allikas, kus rõhuma on registreeritud, on 
18.sajandialgusestpärinevSalomoHeinrichVestringikäsikirjalinesõna-
raamat: Röhhuma’Zubodenwerffen’[’mahapaiskama’],Katki röhhuma 
’zerquetschen’[’puruksmuljuma’], Mahha, alla maad röhhuma ’unter 
drucken’[’allasuruma’] (Vestring1998[1710–1730]).

Eespoolkirjeldatupõhjalvõiboletada,etsõnapaarisrõhk – rõhuma 
on primaarne pigemverb,mida on kirjakeeles regulaarselt kasutatud
17. sajandist alates ning mille kohta on ka tihedamalt murdeteateid. Oletust 
toetabasjaolu,etsubstantiivirõhk sugulaskeelte vasteid või laenuallikat ei 
oleteada,verbirõhuma on aga etümoloogiliselt seostatud alternatiivselt 
kaheläänemeresoomeverbitüvega,*rouhV- ja *rehkV-, millest ainult üks 
sisaldabkhäälikut.Seegaonilmne,etvastusküsimusele,kask sõnas rõhk 
onepenteetilinevõimitte,sõltubsellest,kumbaverbirõhuma etümoloogiat 
pidadatõenäolisemaks.

tüve *rouhV läänemeresoomevasted on sm rouhia ’[tükkideks]
purustada, peenestada, peeneks teha; puruks muljuda, puruks pressida’, 
rouhe : rouheen, mrd rouhu’jämepuru,sõrejahu,puidujäätmed,hake’,
rouhea’mure,habras;jäme,jämedateraline,sõre’,isrouhtama ’rataste 
tehtudsüvend,roobas’,krjrouhie ’purustada, peenestada, uhmris tampida; 
tugevasti lüüa, vigastada’, lü rouhida ’purustada, peenestada’, vps rouhta, 
prssg3rouhib’peenestada,purustada,otrijahvatada’;siiakuulubkaeesti
murdesõna rõhved, röhved’õlepuru,põhk’(SKES:846;SSA3:96;vtka
EEW:2572;EES:441).Soomerouhia ja eesti rõhumakõrvutuspärineb
JózsefBudenzilt (1873–1881: 641–642).Kõrvutus arvestab hääliku
seadusliku h metateesiga eesti keeles, st *uh > hv,kusjuureslabiaalvokaali
ees on hv-ühendist vväljalangenud,nt*jauho > *jahvo > jahu, seega 
rõhu- < *rouhu-.KõrvutustonkorranudJaloKalima(1936:156),kes
esitas ka tüvele *rouhVbaltietümoloogia,vrdldkraušyti ’katki suruma, 
peenestama’, lt krausēt ’katki suruma, purustama’.Kuigi järgnevatel
aastakümnetel on peetud nii eesti rõhuma etümoloogilist seost tüvega 
*rouhVkuikaviimatinimetatudtüvebaltilaenulisustvähemvõirohkem
kaheldavaks(SKES:846;EEW:2572;SSA3:96;SSAseimainitaartiklis
rouhia eesti sõna rõhuma üldse), on soome rouhia resp.läänemeresoome
*rouhV balti etümoloogia aja jooksul tunnustust leidnud (Koivulehto
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1999: 212; Junttila 2015: 95; rouhia vasteid läänemeresoomekeeltes
needallikadeikäsitle).LembitVaba(2011:758)peabeestisõnarõhuma 
baltilaenuks3.BaltilaenuvõimaluseleosutataksekaEESis(EES:441).

tüve *rehkV-läänemeresoomevastedonsmrehkiä ’rügada, rassida, 
tööd rühmata; mürada, möllata’, mrd riehkiä ’rügada, rassida, tööd rüh-
mata’, rehkä(t)ä, riehkata ’id.; mürada, möllata’ jt, krj riehkie ’vehkida, 
lüüa;lehvitada,viibutada’,lüriehkidä’rängaltlüüa,peksta’,vpsrehkta, 
prssg3rehkib ’raputada, saputada; heita, paisata; peksta’, samuti lõunaeesti 
rehk-[rehkmä]’vehkima,vehklema,materdama[ussisurnuks]’(SKES:
756;SSA3: 59).Kõrvutuse on esitanud JuliusMägiste (EEW:2570,
vtka2445–2446)ningsedapeabmõeldavakskaSSA(3:59).Mägiste
arvatesvõibrõhk-, rõhu- esindada rehk-tüve velariseerunud vokaaliga 
varianti,osaliseltvõibtüviollasegunenudläänemeresoometüvega,mille
vasted on sm riehata ’möllata, käratseda, hullutada’, riehua ’möllata, 
märatseda,marutseda’, krj riehuo ’kõikuda, kiikuda, õõtsuda, lehvida 
jne’ (eeW: 2570). 

tegusõna rõhuma etümoloogiline seos tüvega *rehkV- ei paista 
tõenäoline. Esiteks on sel tüvel Eestimurretes ilmne vaste rehkmä 
(V `rehḱmä, da-inf `rehkiˀ, prs sg1 rehi,Käsi2011:617),misonlevinud
kompaktselalalTartujaVõrumurdesningsellevahetusnaabrusesHelmes
ja Kodaveres (VMs). seega eeldaks seostamine varieerumist rehkV- ~ 
rõhkV- ~ rõhV-, mis oleks mitmes suhtes küsitav: lõunaeestis kõrvuti 
e-line ja õ-line tüvevariant, põhjaeestis ulatuslikul alal nõrgaastmelisena 
üldistunud õline tüvevariant.Tähtsusetu ei ole ka rõhuma-rõhk(u)ma 
ning rehkmäsemantilineerinevus.Ühisosaksvõibküllpidadarõhuma 
murretesregistreeritudpiltlikkutähendust’ussitapma’(EMSUKA),kuid
selle kujunemine rõhuma-rõhk(u)mapõhitähendusest’suruma,pressima,
puruks pigistama’ on loomulik. samadel põhjustel ei ole usutav ka nt või-
malus, et etümoloogiliselt kuuluvad kokku k-lised rõhk(u)ma ja rehkmä, 
aga rõhumaonteisepäritoluga.Teisestküljestrõhuma etümoloogilisel 
seostamisel tüvega *rouhV- erilisihäälikulisiegasemantilisiraskusieiole.
tüvevokaal -upeablähtumaliitest,kai- nt soome sõnas rouhia on frek-
ventatiivliide. tüvele *rouhVnäivaderiliseltviitavatVõrumurdeidaosa
variant rõuhkma (osal Võru murde alal uh-metateesi toimunud ei ole või 

3 Selline lahendus on kaLembitVaba koostatudmärksõnaartiklis rõhuma, mis 
sisaldubEestiKeele Instituudispooleli olevas akadeemilise eesti etümoloogia
sõnaraamatukäsikirjas.
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piirdubseenõrgaastmevormidega,vtntRätsep1959:87–89;Kettunen
1962:98–99;Kask1980:10)ningTarvastumurrakuhv-ühendit sisaldavad 
vormid rõhva, rõhvab.Tõsi,HunoRätseponpidanuduh-ühendit sõnas 
rõuhkmaületaotluseks,kuidmuudesttemaesitatudnäidetestselgub,et
ületaotlus tulebkõneallavaid teistesmurreteshv-ühendit sisaldavates 
(laen)sõnades(Rätsep1959:86–87).

Kui rõhuma koos variantidega rõhkuma, rõhkma, rõuhkma seostada 
etümoloogiliselt tüvega *rouhV-, siis on k nendes variantides epentee-
tilinehäälik.Võimalik,etk epentees on nendes variantides kujunenud 
erinevalt. sisekaota rõhkuma on arvatavasti rõhuma kõrvale tekkinud 
suhteliselt hiline proportsionaalanaloogiline variant. sisekaolises varian-
dis rõuhkma on aga kepenteestoimunudjubaenneuh-ühendi metateesi. 
VõrreldagusellegaVõrumurdeidaosastregistreeritudnäiteidk epenteesi 
kohta algset uhühenditsisaldavatesnimisõnades:RõuVasRäp jõuhk, 
vrd jõhv, sm jouhi,RõuPlvRäpSekiuhk ’kihv’, vrd kihv (eMs; vt ka 
Rätsep1959:79,80).Vahestpoleselleltaustalvõimatukõrvutadasise-
kaolist varianti rõhkma niisuguste eesti murretes siin-seal kirja pandud 
sõnadega,misootuspäraseuh > hv-ühendi asemel sisaldavad hk-ühendit, 
nagu nt kihk : kiha, kiho’võhk,kihv’(Wiedemann1973[1893]:278),või
kirjakeeldegi kuuluv kahkjas, vrd kahvatu ja sm kauhea ’hirmus’ (eeW: 
650,654–655;EES:116–117).Samalaadsetvarieerumistvõiksesindada
ka läänemurdes ja keskmurde põhjaosas tuntudmurdesõna rõhked, 
rõhkmed’purunenudheinad(suuremadkuipebred);loomatoidu,heinte,
lina või põhu jäänused; tuulamisel viljast eraldunud jämedad aganad,
tühjadviljapead,kõrretükid,umbrohuseemned’(EKMS1:411,832,3:
399;vtkaVMS),rõhke : rõhke’Ueberbleibsel,Abfall(vonHeuoder
Strohfuhrenetc.)’[’(heina,õlekoormajne)jäänused,jäätmed’](Wiede-
mann1973[1893]:981,991),vrdeespoolmainitudsaartemurdesõna
rõhved, sg rõhve’Zerknittertes,Zerbröckeltes,alteszerknittertesStroh’
[’muljutu,purunenu,vanadmuljutudõled’](Wiedemann1973[1893]:
981),röhved, sg röhve(s), rõhve ’pahn, põhk’ (VMs) (< *rouhV-). Kas 
sellistel juhtudel on k epenteesi taustal pigem nt sise- ja lõpukaoga seotud 
häälduslikudpõhjusedkuiproportsionaalanaloogilinetaotlus,vajakseraldi
uurimist. teisalt on lõunaeestiline rõhkma muidugi samuti seletatav lihtsalt 
tüve rõhu- kõrvale moodustatud proportsionaalanaloogilise vormina, vrd 
nt `lahkma ’lõhkuma, purustama jne’: (ma) lahu(vtntKäsi2011:333).
Olenemata tegusõna rõhuma kliste variantide kujunemiskäigust on
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usutavam, et epenteetilise k teke nimisõnas rõhk on proportsionaal-
analoogilineegalähtuotseseltk-listest tegusõnavariantidest, sest nimisõna 
rõhklevikupiirkondkattubtegusõnarõhuma k-liste variantide levikualaga  
vaid osaliselt.

lühendid
Amb–Ambla;da-inf – dainfinitiiv;ee–eestikeel;eR–eestirannikumurre;g–
ainsuse genitiiv; Har – Hargla; Hi – Hiiumaa; HJn – Harju-Jaani; Hlj – Haljala; 
Hls–Halliste;Hää–Häädemeeste;I–idamurre;Iis–Iisaku(idamurre);is–isuri
keel;Js–Jesaja;Juu–Juuru;JõeK–Jõelähtme(keskmurre);Jõh–Jõhvi;Jäm–
Jämaja;Kei–Keila;Khk–Kihelkonna;Khn–Kihnu;KJn–KolgaJaani;Kod–
Kodavere; Koe – Koeru; krj – karjala keel; Krk – Karksi; Krl – Karula; Kuu – 
Kuusalu(rannikumurre);KuuK–Kuusalu(keskmurre);Käi–Käina;Lk–Luuka
evangeelium;ld–leedukeel;lms–läänemeresoomealgkeel,läänemeresoome
keeled;lt–lätikeel;lv–liivikeel;lü–lüüdikeel;Lüg–Lüganuse;M–Mulgi
murre; Mar – Martna; 1Ms – esimene Moosese raamat; mrd – murdesõna; Mt – 
Matteuseevangeelium;Muh–Muhu;Mus–Mustjala;Mär–Märjamaa;p–ain-
susepartitiiv;Noa–Noarootsi;Nõo–Nõo;Pal–Palamuse;PJg–PärnuJaagupi;
Plt – Põltsamaa; Plv – Põlva; prs sg1 – indikatiivi preesensi ainsuse 1. pööre; 
prssg3–indikatiivipreesensiainsuse3.pööre;Puh–Puhja;Rak–Rakvere;
Ran–Rannu;Rei–Reigi;Ris–Risti;Rõu–Rõuge;Räp–Räpina;S–saarte
murre; sa – saaremaa; san – sangaste; se – setu; sks – saksa keel; sm – soome 
keel;T–Tartumurre;TLä–Tartumurdelääneosa;Trm–Torma;Trv–Tarvastu;
Tõs–Tõstamaa;Urv–Urvaste;V–Võrumurre;Vai–Vaivara;Var–Varbla;
Vas – Vastseliina; vdj – vadja keel; ViK – Virumaa (keskmurre); Vil – Viljandi; 
Vll – Valjala; VNg – Viru-Nigula; vps – vepsa keel; äks – äksi
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two possible cases of epenthesis of k: kohkuma and rõhk

IrIs MetsMägI

TherearewordsinEstonianinwhichanepentheticplosive(typicallyk) is added 
toasingleconsonantwhichinwordswithgradationrepresentstheweakgrade
formofaconsonantcluster,suchthatsecondarypairsofstrong/weakgradeforms
emerge: hk : h, ht : h, sk : s, lg : l, rg : r.Suchwordsincludevihkama : vihata 
‘tohate’(cf.Finnishvihata, prs sg1 vihaan), toht : tohu‘birchbark’(cf.Finn-
ish tuohi), kuusk : kuuse‘spruce’(cf.Finnishkuusi, genitive kuusen), salgama : 
salata‘todeny’(cf.Finnishsalata, prs sg1 salaan ‘keepinsecret,deny,hide’),
möirgama : möirata‘toroar’(cf.Finnishmöyrytä, prs sg1 möyryän, dialectal 
möyrätä‘toroar,rumble,rustle’)andothers.

The article demonstrates that thewordskohkuma ‘to become frightened,
startled’ and rõhk‘pressure;accent;emphasis’alsolikelycontainepenthetick. 
Theverbkohkumamaybeasecondaryformationfromtheverbkohu-ta-ma ‘to 
swell,makefluffy,raise;tofrighten,scare(away),dismay’<kohu- (cf. estonian 
kohev ‘fluffy’,kohuma ‘toswell,becomefluffy(throughboilingorfermentation)’,
Finnishkohota ‘rise,springup’etc.), that is,acausativederivationoriginally
formedfromanongradablestemhasbeeninterpretedasaweakgradeform,
andthecorrespondingreflexive/passiveverbhasbeenformedwithastrongstem
variant as per the hk : halternationpattern.Semantically,theverbkohutama has 
developedasfollows:‘toswell,makefluffy,raise’>‘toraise,lift’>‘tomake
(someone)getup,scareoff’>‘toscare,startle’.Olderdatasuggestthattheword
kohkumahasalsopreviouslycarriedthemeaningofbeingscaredintomotion,
e.g.ithasbeenusedinreferencetoskittishhorses.

the noun rõhk, genitive rõhu ‘pressure; accent; emphasis’ is formed from 
thenongradableverbrõhuma ‘topress;suppress;oppress’.Twoalternativeety-
mologieshavebeensuggestedforthisword:itisrelatedeithertotheFinnicverb
root *rouhV,cf.Finnishrouhia ‘to crush, pound, grind’, or *rehkV-,cf.Finnish
rehkiä ‘to toil, drudge, slog away;makenoise, rage’, alsoEstoniandialectal
(south estonian) rehkmä‘towave,gesticulate,thrash(asnake)’.Considering
thedialectalspreadofthewordrõhuma (and its variants rõhk(u)ma, rõuhkma), 
alongwithitsphoneticsandsemantics,themoreplausibleetymologyisthatit
is related to the Baltic loan steam *rouhV- (in estonian the regular metathesis 
uh > hv has taken place, such that the v is dropped from the cluster -hvu-). the 
epenthetic k in the noun rõhkandinthedialectalvariantsoftheverbrõhuma 
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(rõuhkma and rõhkma) maynotberelatedtooneanother,becauseintheverbs
the k has at least sometimes (rõuhkma)beenaddedbeforethemetathesisofthe
uh-cluster,andthedialectalspreadmatchesonlyinpart.

keywords: Estonian,Estoniandialects,lexicology,etymology
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